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  أم سيغلبون يف هذه املدة قال ستكون الغلبة يف هذه املدة . 
   .... :الطالب
(( هللا األمر ال املعىن أن الغلبة تتم يف خالل سبعة سنني وليس املعىن  تستمر سبع سنوات وقوله يف هذا  : الشيخ

الروم ثانيا بأمر اهللا أي من قبل غلب الروم ومن بعده املعىن أن غلبت فارس أوال وغلبة  أى) من قبل ومن بعد )
هذه  " الإلفادة االختصاص هللا وحده األمر "  ) هذه اجلملة امسية قدم فيها اخلرب(( هللا األمر... )إرادته قوله 
 ا كل فإن كان الستغراق املعىن فهىهي اليت حيل حمله لالستغراقاليت هي  " هذه ال" يعين كل األمر و لالستغراق

هذه  " ال" ) ) ضعيفا(( وخلق اإلنسان الستغراق اجلنس  هىت الستغراق األفراد فالستغراق املعىن وإن كان
(( والعصر إن اإلنسان لفي خسر الستغراق اجلنس ألنه يصح أن حيل حملها كل فيقال وخلق كل إنسان ضعيفا 

ومثلوا ملعىن أيضا الستغراق اجلنس أي كل إنسان وإن كانت الستغراق املعىن فهي الستغراق ا" ال ") هذه ...)
اجلنس نعم " ال " أي نعم الشخص اجلامع لصفات الرجولة نعم هنا األمر أي  " زيد نعم الرجل" لذلك بقوهلم 

أن  أىاألمر هنا األمر الكوين أو األمر الشرعي ؟ األمر الكوين ب) هل املراد هللا (( هللا األمر )أي هللا كل أمر وقوله 
راجعة إليه وقد  افإ عز وجل  املتعلقة بأفعال العابد وال املتعلقة بأفعال اهللاال عز وجل مجيع األمور ترجع إىل اهللا

إنما أمره  ((سبق لنا يف التوحيد أن األمر ينقسم إىل قسمني أمر كوين وأمر شرعي مثال األمر الكوين قوله تعاىل 

مثل قوله  امثل افعلوا كذا وكذمثال األمر الشرعي أوامر اهللا الشرعية  ))إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
(( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الشرعي   أمره عن ) أي(( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) تعاىل 

وإذا أردنا أن نهلك ((هذا أمر شرعي قوله ف ...) أن تؤدوا األمانات (( إن اهللا يأمركم طيب نعم مث) أليم )

  من أي األمرين ؟   )) ق عليها القول فدمرناها تدميراقرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح
   الطالب : الكوين

من األمر الكوين هذا هو املتعني أن اهللا يأمرهم أمرا كونيا بالفسق فيفسقون وأما من قال إن املراد باألمر : الشيخ
ذهم بالعذاب فهذا القول يف اآلية األمر الشرعي وأن اهللا يأمرهم فيفسقون يعين يأمرهم بالطاعة فيفسقون مث يأخ

يش ألجله ؟ ألجل أن يفسقوا ل الرسل فيأمر الناس بطاعة اهللا و باطل ألنه يقتضي أن يكون املعىن أن اهللا يرس
بعث الرسل نقمة على العباد وهو أمر ال ميكن مث إننا نقول ياملعىن أن اهللا أن فيحل م العقاب وهذا يرجع إىل 
عز  ؟ عام هلم ولغريهم واملهم أن هذا القول ضعيف وباطل وينايف حكمة اهللا األمر الشرعي هل خيتص باملرتفني

قد يقول  ))... من قبل ((يف إرسال الرسل طيب هنا هللا األمر من قبل قلنا املراد به األمر الكوين وقوله  وجل
   .أصحاب النحو ملاذا ضمت مع أن من حرف جر؟ نعم

   ....:الطالب
إذا حذف املضاف إليه  السبب حذف املضاف إليه وبين معناه بين على الضم هذاقبل وبات إذا ألن  : الشيخ

نعم فتجرها  " أتيت من قبل أن يأيت زيد" فإن وجد املضاف صار له إعرابني فتقول   معناه بين على الضموبين
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راب وكنت وكذلك إذا حذف املضاف إليه ومل يروى ال لفظا وال معىن فإا تعرب كقول الشاعر" فصاغ يل الش
تعرب ال تنون  هالكنلفظه فإا تعرب  ىكذلك إذا حذف املضاف إليه ونو  قبال أكاد أغض من ماء الفرات "

أي من قبل ابتداء الدرس فهنا حذف املضاف " كنت حريصا على الدرس فأتيت من قبل " فيقال مثال وال تنون 
؟ اللي يدرينا اإلعراب نفسه إذا كانت مبنية على معناه  ىلفظه و نو  ىما الذي يدرينا أنه نو  فريشدلفظه  ىونو 

الضم علمنا أنه قد حذف وأريد املعىن وإذا مل تكن كذلك علمنا أنه قد حذف وأريد اللفظ فإن نونت علمنا أنه 
  ما أريد اللفظ وال املعىن نعم .

   ....:الطالب
(( من قبل ومن بعد ويومئذ يف معىن النية يصلح أن يكون مريد أن اهللا أراد املضاف إليه ألن اإلرادة ال, : الشيخ

هذه ظرف  ) " يوم "ويومئذ يفرح ) (() أي يوم تغلب الروم يفرح املؤمنون بنصر اهللا إياهم على فارس قوله )
تنوين عوض عن مجلة وهلذا قال اليوم تغلب الروم احملذوف  " إذ" ونونت  " إذ" متعلقة بيفرح وهي مضافة إىل 

) الفرح ال حيتاج أو ال ميكن اإلنسان أن يعرب عنه فنقول ايش ذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا )(( ويومئاآلن مجلة 
معىن الفرح ؟ خفة النفس وسرور النفس أو نقول الفرح معروف وهلذا يف القاموس إذا جاء مثل هذه األشياء قال 

املراد م النيب  )) فرح المؤمنوني ((الفرح مثال يكتب بعدها ميم يعين أنه معروف ال حاجة إىل أن نبني وقوله 
متعلق بيفرح طيب وهو مصدر مضاف إىل فاعله أما  )) بنصر اهللا ((وقوله   وأصحابه صلى اهللا عليه وسلم

بنصر اهللا إياهم على فارس والنصر معناه  - مفعوله فمحذوف وتقديره بنصر الروم على الفرس وهلذا قال املؤلف :
العون والظهور يعين معناه أن اهللا يعينهم حىت يظهروا على أعداءهم هذا هو  ايش معىن النصر ؟ النصر معناه

مسي نصر مع أنه  )) بنصر اهللا (( النصر أن يعني اهللا اإلنسان حىت يظهر على عدوه فهذا هو معىن النصر وقوله
ؤمن وكافر أو بني  لكفار على كفار نعم ألننا نقول أن النصر هو العون والظهور وهو ال فرق بني أن يكون بني م

كافر وكافر مث إن أهل الكتاب أقرب من الفرس وهلذا هلم أحكام خاصة تقرم من املسلمني قال وقد فرحوا 
بذلك وعلموا بذلك يوم وقوعه يوم بدر بنزول جربيل بذلك مع فرحهم بنصرهم على املشركني فيه يعين أم 

الوقعة بني الكفار واملسلمني وذلك مىت ؟ يف بدر  بني فارس والروم يف الزمن الذي حصلت فيه وقعةحصلت 
  وعلى هذا فتكون هذه اآلية نازلة 

  الطالب :بعد اهلجرة
خبمس سنوات ألنه إذا كانت مدة الغلبة يعين املدة اليت حصلت فيها الغلبة سبع سنوات وبدر  قبل اهلجرة الشيخ :

غلبت فارس وقوله و جرة خبمس سنوات نقول اآلية كانت يف السنة الثانية لزم أن يكون غلبة فارس للروم قبل اهل
على املشركني فيه فيكون يف هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب على اوس ونصر املسلمني مع فرحهم بنصرهم 

  ) الغالب الرحيم باملؤمنني .(( ينصر من يشاء وهو العزيز )على املشركني قال اهللا تعاىل 
   ....:الطالب
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ما فيه دليل لكن فيها تاريخ يقول  صلى اهللا عليه وسلما يف كتب التاريخ فقط أما عن الرسول الظاهر أ : الشيخ
  ) .(( ينصر من يشاء )هذا وقوله 

   ....:الطالب
) أي إرادته هذا يف احلقيقة التحريف (( بأمر اهللا )أي نعم تعديناه كان الذي ينبغي أن نتكلم عن قوله  : الشيخ

نعم فإن اهللا تعاىل ال يقدر  ))إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون((ي بقوله بل الصواب أنه بأمره أ
شيئا إال بالقول إمنا أمره إذا أراد شيئا ، شيئا نكرة يف سياق الشرط فتعم كل شيء أراده اهللا فإمنا يقول له كن 

الشرعي من قبل ومن بعد واألمر هنا اإلرادة فيكون فالصواب أن املراد باألمر هنا القول هللا األمر ، األمر الكوين و 
قد يقوله وأما القول فإنه  د قد يفعل ما أراد أوليست هي القول فإن اإلرادة صفة ال تستلزم القول إذ أن املري

) (( ينصر من يشاء )إرادة متضمنة للقول نعم وقوله كل أخص من اإلرادة كل قول فهو متضمن لإلرادة وليست  
 عز وجلتعم سوءا كان املنصور كافرا أو كان املنصور مؤمنا ألن األمر بيد اهللا  " من" عامة  هذه " ينصر من" 

وقد سبق لنا كثريا بأن كل شيء مقيد باملشيئة فإنه يتضمن احلكمة ألن اهللا تعاىل ال يشاء شيئا إال حلكمة فينصر 
ؤلف الغالب وهذا أحد معاين العزة قال امل )) وهو العزيز((  من يشاء نصره حلكمة اقتضت ذلك  نعم وقوله 

عظيم القدر  عز وجلالعزة تنقسم إىل ثالثة أقسام عزة القدر وعزة القهر وعزة االمتناع عزة القدر مبعىن انه  يعين
ال مثل له وعزة القهر مبعىن ايش ؟ الغلبة  عز وجلوكلما كان الشيء عظيم القدر كان عزيزا أي قليل الوجود واهللا 

فهو عزيز من هذه الوجوه الثالثة عزة القدر  عز وجلعزة االمتناع فمعناها امتناع مجيع النقص عليه  والظهور وأما
مبعىن أنه عظيم ال نظري له يف قدره وعظمته والثاين عزة القهر مبعىن أنه قاهر وغالب لكل شيء والثالث عزة 

ذا املعىن قوهلم أرض عزاز وحنن نقول أرض االمتناع ايش معىن عزة االمتناع ؟ أي أنه ميتنع عليه كل نقص ومن ه
متصف بالعزة من مجيع هذه الوجوه  عز وجلعزا ايش معىن عزاز ؟ الصلبة اليت ميتنع أن يؤثر فيها أي شيء فاهللا 

) والصواب أن رمحة (( وكان بالمؤمنين رحيما )قال املؤلف باملؤمنني استدالال بقوله تعاىل  )) الرحيم ((وقوله 
تكون عامة وخاصة فإن كل من يف السماوات واألرض فهم يف رمحة اهللا العامة لوال رمحة اهللا بالكفار اهللا تعاىل 

ذلك ال شك أنه من  أشبههل يبقون ؟ أبدا ما يبقون فكون اهللا يدر عليهم األرزاق والعافية والنشاط والعقل وما 
  .خاصة باملؤمنني رمحة اهللا ولكن الرمحة اليت تكون ا رمحة الدنيا واآلخرة فهذه 

حروف ففيه رد على  )) الم ((باحلروف  عز وجلويف هذه اآليات الكرمية فوائد عديدة أوال أن كالم اهللا  
األشعرية الذين يقولون أن كالم اهللا هو املعىن القائم بالنفس وليس احلروف وأن هذه احلروف خملوقة لتعرب عن هذا 

هذا املعىن القائم بالنفس ال يتغري وال خيتلف فهو واحد سواء كان استفهاما  املعىن القائم بنفسه مث يقولون أيضا أن
أو خربا أو أمرا أو يا أو قرآنا أو زبورا أو توراة أو إجنيال ال خيتلف فالتوراة هي اإلجنيل وهي القرآن وهي الزبور 

ت بالتعبري إن عرب لكن تصور ما هو ممكن يقول هذه اختلفإبراهيم وصحف موسى فهمني هذا ؟  وهي صحف
عن هذا الكالم بالعربية صار قرآنا أو بالعربية صار توراة أو بالسريانية صار إجنيال أو بلغة داوود صار زبورا وهكذا 

 عز وجلوهذا معىن غري معقول مث يقولون أيضا أن االستفهام واخلرب معنامها واحد فإذا مثال جاء استفهام من اهللا 
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من فوائد اآلية علم اهللا   ىن واحد وهذا ال شك أن جمرد تصوره كاف برده وإبطاله نعمفهو كاخلرب عنه ألن املع
) ومن فوائدها (( وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين )تعاىل بالغيب إثبات علم اهللا بالغيب لقوله 

عز ائد اآلية أن اهللا ألن اإلخبار عن الغيب ال يكون إال بوحي ومن فو  صلى اهللا عليه وسلمإثبات رسالة النيب 
) ومن فوائدها أيضا أن كل األشياء ال تكون (( هللا األمر من قبل ومن بعد )كامل السلطان والتدبري لقوله   وجل

فكوم  ) إذا(( هللا األمر من قبل ومن بعد )) قال (( وهم من بعد غلبهم سيغلبون )إال بأمر اهللا ألنه ملا قال 
  ر اهللا فكل األمور بتقدير اهللا تعاىل وأمره .غلبوا بأمر اهللا وانتصارهم بأم

  ........غلبت الروم مثال:الطالب
ومن فوائدها الرد على القدرية الذين يقولون باستقالل العبد بفعله هم يقولون  عز وجلكل األشياء بأمره   : الشيخ

ومن فوائد اآلية  ا اآلية ترد عليه فيه تقدير وال أمر وال مشيئة وال غريه وهذ تعاىلأن العبد مستقل بفعله وليس هللا 
جواز التعبري مبا يدخل ومن فوائد اآلية أيضا ومن فوائد اآلية  حلظة خلي انشوف التعبريأن هذا أن التهديد 

سيبقى هؤالء  ااخلوف واحلزن على العدو ألن قوله يف بضع سنني وهي من ثالث إىل عشر أو تسع معناها أ
يت يقولون هذه سنة الغلبة وال شك أن هذا مما يزيدهم زعرا وخوفا ألم لو الفرس يف ذعر وخوف كل سنة تأ

بضع سنني ال شك أن هذا أشد  لغلبوا يف أول سنة انتهى األمر لكن كوم يتوعدون بأمر ال يدرى يف خال
أن من البالغة حذف الفاعل  جواز يف قوله غلبت الروم عليهم من أنه يأيت األمر وينتهي ومن فوائد اآلية أن 

(( مث قال  رفقا بالروم  الثانية ) مل يذكر الغالب إذالال له وكذلك الفائدة((غلبت الروم )إهانة له  إذالال له و

يف هذا من الفوائد جواز  )) وهو العزيز الرحيم (() يف هذا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا ينصر من يشاء )
جواز فرح املؤمنني  على بعض إذا كان يف ذلك مصلحة لإلسالم وال ال ؟ الكفارعض بفرح املؤمنني بانتصار 

   على بعض إذا كان يف ذلك مصلحة لإلسالم بعضهمبانتصار الكفار 
   . ...الطالب :
كفار انتصر كفار على كفار لكن العلى  املسلمني) هو ما انتصر ( ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر اهللا )الشيخ :

نفع املسلمني رب إىل لحة الكفار وعلى هذا إذا اقتتلت دولتان من دول الكفار وكانت إحدامها أقهذا يف مص
جائز ؟  بانتصار كافر على كافر أو نقول هوعلى األخرى وفرحنا بانتصارها هل نقول إن هذا حرام كيف تفرح 

ب فهم الكن هؤالء أهل كتر م على فارس مع أن كل منهما كفانقول هو جائز كما فرح املؤمنون بانتصار الرو 
  أقرب إىل املؤمنني من اوس .

   ....الطالب :
) فإذا قال قائل كيف جتمعون بني هذه اآلية ((بنصر اهللا )ومنها جواز تسمية غلبة الكفار نصرا لقوله الشيخ :

موا الصالة لذين إن مكناهم في األرض أقاا إن اهللا لقوي عزيز ولينصرن اهللا من ينصره((وبني قوله تعاىل 

مع أن الروم ما يتصفون ذه الصفة ؟ فاجلواب أن النصر  )) وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
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م غريهلقت فهذا يكون هلؤالء و ن ينصر اهللا والثاين نصر عارض مو نوعان نصر مطلق دائم فهذا ال يكون إال مل
وعلى الروم نعم أنه بعد ذلك نصر اهللا املؤمنني على الفرس  على الفرس ليس نصرا دائما الدليل فنصر اهللا للروم

لقوله  عز وجلفافتتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر ومل يكن هذا نصرا دائما ومن فوائد اآلية  إثبات املشيئة هللا 
 ((قوله  وإثبات الرمحة يف )) وهو العزيز (() ومن وفوائدها أيضا إثبات العزة هللا لقوله تعاىل (( ينصر من يشاء )

وإثبات كمال عزته حيث قرنت بالرمحة فإننا ينبغي أن نعرف أن األمساء احلسىن تدل على الكمال كل  )) الرحيم
بعض نعم يدالن على كمال مركب فالعزيز  إىل واحد منها يدل على كمال بانفراده مث باجتماع االمسني بعضهما

ا أخذ من ذلك كمال آخر فوق الكمال الذي يتضمنه  يدل على الكمال والرحيم يدل على الكمال فإذا اجتمع
كل اسم على انفراده وهو أن تكون عزته مقرونة بالرمحة ألن عزة غريه قد تكون خالية من الرمحة فإذا صار عزيزا 
أخذ الذي هو ظاهر عليه أخذه أخذ عزيز مقتدر ومل يرمحه خبالف عزة اهللا فإا مقرونة بالرمحة وهي أيضا مقرونة 

كمة أضرب لكم مثال لو أن رجال غلب على قوم وصار عزيزا وهم أذالء فإن هذا الرجل قد تأخذه العزة باحل
ليست كذلك فإا مقرونة بالرمحة كما أا مقرونة باحلكمة  عز وجلباإلمث فيبطش م وال يرمحهم لكن عزة اهللا 

  .أيضا  أخرىفوائد  يفوهلذا دائما يقرن اهللا العزة باحلكمة 
   ....:لبالطا 

يساعدوا  مث فيه نفع لإلسالماملنتصر لنصر بعضهم على بعض إذا كان  نقول نفرحايه ما يف بأس  : الشيخ
  املسلمني باملال أو بالسالح أو على األقل يكون قد كف شره والثاين فيه شر .

   ....:الطالب
الروم أهل كتاب فهم أقرب  واملصلحة ألننعم نأخذ من هذه اآلية لكن األقل شر من هؤالء نعم  : الشيخ

   املصلحة نعملإلسالم ومراعاة املسلمني من أولئك هذه
  كل اسم يتضمن صفة لكن هل يوجد العكس كل صفة يشتق هلا اسم :الطالب 

  ال  : الشيخ
  املشيئة: الطالب
   نعم ما نقول أن من أمساء اهللا الشائي أو املريد أو املتكلم ما نقول هذه من أمساء اهللا: الشيخ

    يعين الصفة الصفات أوسع: الطالب
  ال شك بالصفات أوسع :ايه ايه الشيخ 
   هل اخلرب أوسع: الطالب
كل صفة ميكن أن   موخيرب عنه بصفة إال حيث وردت  مايعين خيرب عنه بأشياء وال يسمى ا ولكن :ايه  الشيخ

اهلميم وما أشبه ذلك يعين بنسميه عاشق وال باحلزين وال نسميه بال خنرب ا عن اهللا فال جيوز أن نسمي اهللا مثال
  خنرتع من أنفسنا صفة له لكن الصفات أوسع من األمساء .ما حىت الصفات تكون توقيفية 

  املنعم  :الطالب
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) هل يكون نعمة بدون منعم ((واذكروا نعمة اهللا )ال ليس من أمساء اهللا صفة نعم ال شك أن اهللا منعم  : الشيخ
( إن اهللا محسن كتب اإلحسان على  أما احملسن فهو ورد من أمساء اهللا لقوله  نه املنعمي}خذ م وكذلك أنعمت

 أم يسمون يقول وذا يزول اإلشكال الذي يرد عن كثري من الناس كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة )
  اء اهللا ؟ فيقول كيف تضيفه إىل ما ليس من أمس ماهي مشكل عبد املِحسن سنال حمُ  سنعبد احملُ  بإسم

  :... الطالب
من أمساء اهللا وإال فقد يقول قائل قد نقول جيوز ألن املنعم على  اموجودة أيضا التسمية هذه إن ثبت أ: الشيخ

(( وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت كل إنسان له نعمة فهي مقيدة وإال فالنعم من اهللا اإلطالق هو اهللا  

  .) عليه 

  ي ؟عبد الراض :الطالب
   .نعمعبد الراضي  : الشيخ

  . ...:الطالب 
إذا مل يقصد الصفة فال بأس  هي ليست اسم محيد من أمساء اهللا وهو الغين احلميدهذا غلط منه نعم  : الشيخ

غريه مع أن احلكيم من أمساء اهللا ألنه ما أريد  الو  صلى اهللا عليه وسلمفهذا حكيم موجود يف عهد الرسول 
أتفه حكيم وهو من ولدي مسى به إثبات الصفة مع االسم لكن قد أيراد  عز وجلء اهللا مالحظة الصفة أمسا

   .وكذلك أمسيه حمسن وهو من أشد الناس جورا الناس نعم
   ....:الطالب
    إال ما اخيالف جيوز ايه نعم: الشيخ

    ....: الطالب
  قلنا  املسألة تقدم البحث فيها ويشهذه : الشيخ

  ال :ويش هو السؤ  لطالبا
   ونراعي املعىن نعم قفا نإن والتعلق ا ما بعدها  لو إا قد هل نقف على اآليات:السؤال  الشيخ

   نراعي املعىن:الطالب
صلى اهللا يف هذا قوالن ألهل العلم منهم من يرى أننا نقف على اآليات ويقول هذا هو الوارد عن النيب : الشيخ

ية والدليل على ذلك أن اهللا جعلها آية فنقف عليها ولو تعلق ا ما نه كان يقرأ القرآن آية ، آأل عليه وسلم
(( لعلكم تتفكرون  جيوز أن نقف نقول هذا معىن يفيد النقص) )(( فويل للمصلين  بعدها وهذا كثري يف القرآن

) وقال (( يفرح المؤمنون بنصر اهللا )) هي آية عندكم ( ويومئذ يفرح المؤمنون )) وهذه في الدنيا واآلخرة )
ولو قيل للتخفيض بعض أهل العلم إنك تراعي املعىن فتقف عند انتهاء املعىن وال تفصل آية عن آية تتعلق ا 

على كل آية ألن الكالم لن ينقطع فيتصل ويتضح املعىن وإذا   قفيتلوا وهو يقرأ فهو ي إذا كان وهو أن اإلنسان
لكن ال أعلم وجه  له عىن لو قيل ذا التخفيض لكانكنت تريد أن تتكلم على معاين اآليات فإنك تراعي امل
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أحد قال به أوىل إمنا القول به على حسب قواعد أهل العلم ال بأس به ألن إحداث قول ثالث يتكون من القولني 
قول إحداث أصول الفقه هل جيوز إذا أمجع العلماء على قولني هل جيوز ثالث  قبله ال بأس به وهذه حمل حبثها

فهو جائز ألنه نعم إذا كان القول الثالث ال خيرج عنهما غاية ما هنالك أنه يفصل فيه الصواب أنه و  ال ثالث أو
ما يكون خرج عن اخلالف أما إذا كان خيرج عنهما فال جيوز فمثال إذا قلنا بالتخفيض هنا خرج عن القولني وال 

  ال ؟ 
  ما خرج : الطالب
يف شيء آخر مثل من قال الوتر واجب وآخرون قالوا إن الوتر لكنه يقف يف شيء وال يقف :ما خرج الشيخ 

فما اختاره شيخ اإلسالم ليس بواجب فإذا قلنا واجب على من كان كذا وكذا غري واجب على من كان كذا وكذا 
من الليل يقوم به غري واجب على من سواه صار هذا القول الثالث ال خيرج عن  ملن له وردأنه واجب  على 
  عين يوافق أحد القولني يف حال ويوافق القول اآلخر يف حال أخرى نعم .ي اإلثنان
   ....:الطالب
يقول نعم ولكنه ال خيرج عنه أما أن واحد يقول بالتحرمي وواحد يقول باحلل إن جاء قول ثالث  : الشيخ

  افق القولني .ما يو  يعينميكن  ماميكن إذا أمجعوا على التحرمي والتحليل قوال بالوجوب  مابالوجوب هذا 
وعد اهللا يقول املؤلف  ))وعد اهللا ال يخلف اهللا وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمون((قال   درس اليومبنبدأ 

وعد اهللا  أنه مصدر وليس فعال نعلممصدر بدل من اللفظ بفعله واألصل وعدهم اهللا النصر قوله وعد اهللا كلنا 
ب مناب الفعل أي وعدهم ئنا أىنه بدل من فعله ؤلف يقول إعين وعد اهللا إياه فاملمصدر مضاف إىل الفاعل ي

نه مصدر فعله حمذوف وليس نائبا عنه وعلى هذا فيكون املقدر كاملوجود أي وعدناهم وعد اهللا وهذا إاهللا وقيل 
عن عامله واملعىن أن اهللا وعدهم وعدا مضافا إليه والوعد  نائباأقرب أن يكون مصدر عامله حمذوف وليس 

ده فاجلملة هذه ال خيلف اهللا وعده كالتأكيد لقوله وعد اهللا ألن خيتلف وهلذا قال ال خيلف اهللا وع إليه ال املضاف
كن أن خيلف أبدا إذ أن إخالف الوعد ناشئ عن كذب أو عن الوعد إذا وعدك أحد وعد اهللا املراد به ال مي

لكمال صدقه وقدرته فعلى هذا  عز وجل اهللا ما عاجز والكذب والعجز ممتنعان علىفأخلفك فهو إما كاذب وإ
يأيت خيلف اهللا وعده وال ميكن أن خيلفه وإخالف الوعد أن يأيت اإلنسان أو ال هل خيلف اهللا وعده ؟ اجلواب ال 

الواعد خبالف ما وعد به فيقول مثال رجل لك سأزورك غدا يف الساعة الثامنة مث تأيت الثامنة وال يزورك أخلف 
  وعده وال 

  :ال  الطالب
ال خيلف اهللا بانسبة هللا عجز النسيان وعلى هذا نقول  أيضا السبب يف إخالفه إما عاجز أو كاذب وهو: الشيخ

كامل القدرة وكالمه كامل الصدق وهلذا   عز وجلوعده لكمال صدقه يف خربه وكمال قدرته يف تنفيذ وعده فهو 
) أيضا وعد وهم من بعد غلبهم سيغلبون )(( وعدهقال ال خيلف اهللا وعده به أي بالنصر طيب وين مصدر 

بانتصار الروم على  عز وجل) فوعد (( ويومئذ يفرح المؤمنون )آخر يف اآليات اليت سبقت فرح املؤمنني لقوله 



 - 8  -

الفرس وبفرح املؤمنني وال شك أن الفرح فيه من انبساط النفس وسرورها وانشراحها ما هو نعمة ينعم اهللا ا على 
عطف عليه  ) ) وعد اهللا ((     ) قوله ((ال يخلف اهللا وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمون ). الفرح وقوله نعم

قوله ولكن أو حيتمل أنه معطوف على قوله ال خيلف اهللا وعده ولكن أكثر الناس ولكن تنصب االسم وترفع اخلرب 
ؤلف أي كفار مكة وختصيص ذلك أكثر وخربها مجلة ال يعلمون وقوله ولكن أكثر الناس يقول امل أين هو وامسها

مكة وغريهم كل من ليس عنده إميان فإنه ال يعلم ما هللا تعاىل   كفاربكفار مكة فيه نظر والصواب أنه يشمل  
 مونفال يعلم وقوله ال يعلمون وعده تعاىل بنصرهم أو ال يعلمرتدد من تنفيذ الوعد ألنه بني مكذب وبني شاك 

سيحقق النصر هلم إما  عز وجلال يعلمون أن اهللا  امجيع  يناألمر و األمرين مجيعا أن اهللا تعاىل ال خيلف الوعد أ
جلهلهم مبا أخرب اهللا به وإما لشكهم يف صدقهم أو قدرة اهللا عليه وال يعلمون أيضا أن اهللا ال خيلف الوعد يف هذا 

وأقل الناس  ر الناس إذاوله ولكن أكثموعوده وق إنفاذعلى  عز وجلويف غريه لشك يف صدق اهللا ويف قدرته 
(( يعلمون مث قال   ومبا له من القدرة والصدق يف القول عز وجليعلمون وال ال ؟ نعم يعلمون ألم مؤمنون باهللا 

لكن واخلرب األول ال يعلمون وقيل إنه بدل من ال يعلمون ) هذه يعلمون خرب ثاين  لظاهرا في الحياة الدنيا )
شيء مضاد له ال يعلمون ، نفي للتضاد كيف شيء مثبت تبدله من املثبت من املال يبدل  أنهورد هذا القول ب

  يعلمون وعلى هذا نقول إن يعلمون الثانية خرب ثان للكن وتعدد اخلرب جائز وال ال ؟
  الطالب :جائز


